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                                           Teresina (PI), 17 de Abril de 2020. 

 Atenção alunos da 3ª Série do Ens. Médio e Curso Pré-vestibular, 

    Nossos alunos e nossas famílias já comprovaram o nosso esforço e empenho no propósito de 

mantê-los informados e orientados em relação às ações pedagógicas. Conforme já anunciamos, amanhã 

teremos o 2º SIMULADO SAS ENEM DIGITAL. Apesar das limitações impostas pelo atual momento de saúde 

pública, o SISTEMA ARI DE SÁ confirmou a PROPOSTA DE REDAÇÃO que estará disponível na Prova de 

Linguagens. 

APLICAÇÃO DO 2º SIMULADO SAS ENEM DIGITAL  
 

 1° Dia de prova – 18 e 19 de Abril de 2020 – Prova de Humanas, Linguagens e Redação  

 2º Dia de prova – 25 e 26 de Abril de 2020 – Prova de Matemática e Natureza. 

SOBRE A REDAÇÃO 
 

 O aluno deverá redigi-la em outro momento fora do tempo da Prova; 

 A proposta constará no caderno de Provas de Linguagens e Humanas; 

 A folha para a produção do texto estará disponível na mesma página do simulado. A outra opção é o aluno 

usar a folha de Redação disponibilizada em PDF no aplicativo da Escola; 

 Após redigir seu texto, o aluno deverá baixar em seu celular o aplicativo ADOBE SCAN, em seguida 

escanear o seu texto e enviar para o e-mail cpisasdigital@gmail.com até o dia 22 Abril de 2020 (Quarta-

feira). Este texto será impresso na Escola, corrigido pela nossa equipe de corretores e devolvido ao aluno; 

 O aluno que não conseguir enviar a sua REDAÇÃO, entrar em contato com o plantão abaixo. 

PLANTÃO DE DÚVIDAS (HORÁRIO COMERCIAL)  

GESTOR (A) SEGMENTO  CONTATO 

Profª Cleide  Ensino Médio e Curso Pré-vestibular 9 9425 - 7525 

Profº Jofran  Ensino Médio 9 9482 - 0667 

Profª Morgana  Ensino Médio  9 9982 – 8009 

Profª Suelda  Ensino Médio e Curso Pré-vestibular 9 9931 - 4069 
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. CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO! 

 
 
 
 

A Direção. 
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